
 

 

 

Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 

Tytuł projektu: Modernizacja istniejącej instalacji sortowania odpadów na terenie Zakładu Przetwarzania 

Odpadów PPUH „PETER” 

PPUH „PETER” Ewa Peter 
63-00 Kępno 
Ul. Wrocławska 61 
Tel. 62 782 48 35 

Kępno, dnia 05.06.2019 r.  
Zamawiający (aktualny adres):  

PPUH „PETER” Ewa Peter 

ul. Wrocławska 61 

63-600 Kępno 
 

Znak sprawy: 5 / UE / 2019 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5 / 2019 
 

         W związku z realizacją projektu pt. „Modernizacja istniejącej instalacji  
sortowania odpadów na terenie Zakładu Przetwarzania Odpadów PPUH „PETER”  
w Donaborowie gm. Baranów” (dalej: Projekt), dofinansowanego w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w ramach 
Działania: Gospodarka odpadami, oraz Podziałania: 4.2.1. Tworzenie kompleksowych 
systemów gospodarki odpadami oraz uzupełnienie istniejących firma PPUH „PETER” (dalej: 
Zamawiający) ogłasza, zgodnie z zasadą konkurencyjności, postępowanie w trybie zapytania 
ofertowego na zakup udarowej kruszarki do betonu 
Zamawiający oczekuje, że zakupione urządzenie będzie cechowało się niskimi kosztami 
eksploatacji oraz  w zakresie ochrony środowiska, które będzie kompatybilnym  
i nierozłącznym elementem obsługi wskazanych w projekcie urządzeń. 
 
Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy przed złożeniem oferty zapoznają się dokładnie  
z treścią niniejszego zapytania  ofertowego wraz z załącznikami stanowiącymi jego 
integralną część. Złożenie oferty będzie uważane za akceptacje zasad prowadzenia 
postępowania opisanych w niniejszym dokumencie. 
 
Wykonawcy nie są uprawnieni do występowania z jakimikolwiek roszczeniami pieniężnymi  
i niepieniężnymi wobec Zamawiającego w związku z niniejszym Zapytaniem Ofertowym, w 
tym z tytułu poniesionych przez nich kosztów przygotowania oferty lub ewentualnych szkód, 
w szczególności w przypadku odstąpienia przez nich od postępowania  lub wyboru innego 
Wykonawcy przez Zamawiającego. 
 
Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie Zamówienia, 
jeżeli wartość poszczególnych ofert będzie przewyższała planowany  budżet. 
 
 

I. Tryb udzielenia zamówienia: 
 

1. Zamówienie jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z 
dnia 19 lipca 2017 r. Wytyczne dostępne są na stronie internetowej 
www.funduszeeuropejskie.gov.pl 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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2. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie zapytania ofertowego, o wartości 
szacunkowej zamówienia, które nie przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 
209 000 euro netto, tj. bez podatku od towarów i usług, z chwilą publikacji ogłoszenia  
zamówieniu na stronie internetowej : 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl 
3. Postępowanie nie podlega  przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U 2018 r. Nr 1986). 
 
II. Przedmiot zamówienia: 

 
Przedmiotem zamówienia jest zakup nowej udarowej kruszarki do betonu. 
 
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 8 nazwany Specyfikacją 

Techniczną do niniejszego Zapytania ofertowego.  
2. Warunki realizacji przedmiotu Zamówienia zostały nakreślone we wzorze umowy, 

stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania. 
3. Zamawiający wymaga minimum 24 miesięcy gwarancji jakości, licząc od daty ostatniego 

bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy. Okres gwarancji na przedmiot 
Zamówienia może zostać przez Wykonawcę wydłużony, zgodnie z zapisami rozdziału 
VII. Kryteria oceny ofert niniejszego Zapytania ofertowego. 

4. Okres rękojmi jest zrównany z okresem gwarancji. Uprawnienia z tytułu gwarancji są 
niezależne od uprawnień z tytułu rękojmi. 

 
Wspólny słownik zamówień (CPV): 
 
Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 
 
Kod CPV: 43410000-0 - Maszyny do obróbki minerałów 

 
Termin wykonania (dostawy do Zamawiającego) przedmiotu zamówienia:  

• Do 31 lipca 2019 r. 
 
Miejsce realizacji zamówienia:  
Województwo: Wielkopolskie; Powiat: Kępiński; Gmina: Baranów; Miejscowość: Donaborów 
10B 
 

III. Warunki udziału w postępowaniu: 
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
 

1. zrealizowali minimum 2 dostawy maszyn o tożsamej lub zbliżonej specyfikacji  
z przedmiotem zamówienia o wartości co najmniej 500 000,00 PLN netto  w okresie 
ostatnich 2 lat. Potwierdzenie zdolności zawodowej należy udokumentować składając 
oświadczenie stanowiące załącznik nr 9 do niniejszego Zapytania ofertowego wraz z 
dowodami określającymi, że dostawy te zostały wykonane należycie. 
 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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2. nie są powiązani osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania 
kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym 
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu Zamawiającego lub 
osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane  
z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy,  
a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z 

przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO, 
      pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,     
      pełnomocnika 
c)  pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa 
drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub 
kurateli. 

Oferent potwierdzi spełnianie warunków wskazanych w pkt 1 i 2 powyżej poprzez złożenie 
oświadczeń stanowiących: Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku występowania powiązań 
oraz Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 
 
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o 
oświadczenia złożone przez Oferenta w niniejszym postępowaniu metodą warunku 
granicznego: spełnia / nie spełnia. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności 
przedstawionych przez Oferentów oświadczeń i informacji. W razie wątpliwości Zamawiający 
zastrzega sobie prawo wezwania Oferenta do przedłożenia dodatkowych 
dokumentów/materiałów, przy czym dokumenty i materiały te powinny przez Oferenta zostać 
dostarczone w wyznaczonym mu terminie. 
 
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że informacje 
przekazane w Oświadczeniu (którego wzór stanowią Załącznik nr 2 oraz Załącznik nr 3) do 
Zapytania ofertowego) nie są zgodne ze stanem faktycznym to oferta Wykonawcy zostanie 
odrzucona. 
 

IV. WADIUM 
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w 
wysokości: 10.000,00 PLN słownie: dziesięć tysięcy 00/100 złotych. 

1. Forma wadium. 
Wadium może być wniesione w następujących formach: 
a) pieniądzu; 
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- 
kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 
c) gwarancjach bankowych; 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 
ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
(Dz.U. z 2014r. poz. 1146). 
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2.  W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja 
powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać 
następujące elementy: 
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), 
gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz 
wskazanie ich siedzib, 
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 
c) kwotę gwarancji, 
d) termin ważności gwarancji w formuje: „od dnia…. – do dnia….” 
e) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji bezwarunkowo  
i nieodwołalnie na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające 
oświadczenie, iż kwota roszczenia jest mu należna w związku z zaistnieniem, co 
najmniej jednego z warunków zatrzymania wadium wskazanego w pkt.10 niniejszego 
rozdziału. 

3. Postanowienie te stosuje się również do poręczeń, określonych w pkt 1. b) i 1. e). 
4. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, zamawiający wymaga 

złożenia wraz z ofertą oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia). 
 

5.  Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego PPUH „PETER” Ewa Peter w Santander, nr 88 1090 1144 0000 
0001 0725 3859 dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. 
 

6. Termin wniesienia wadium - Wadium należy wnieść na jeden dzień przed upływem 
terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą 
przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy 
bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew na 
jeden dzień przed upływem terminu składania ofert.  

7. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu 
wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie 
wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia 
wadium przez Wykonawcę. 

8. Zwrot wadium.  – w przypadku wpłaty wadium w pieniądzu Zamawiający zwróci 
wpłacone wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty w kwocie 
tożsamej w terminie do 3 dni od dnia otwarcia oferty najkorzystniejszej lub 
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została 
wybrana jako najkorzystniejsza. Po tym terminie wraz z odsetkami wynikającymi z 
umowy rachunku bankowego, na którym były one przechowywane, 

9.  Utrata wadium - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli 
wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w dziale XI, z przyczyn 
leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
okoliczności, o których mowa w dziale III, pełnomocnictw o których mowa w dziale VII 
lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, co spowodowało brak możliwości 
wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta 
została wybrana: 
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 
określonych w ofercie; 
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2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z 
przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 

 
V. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 
VI. Sposób obliczenia ceny 

• Oferowana cena powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Zamawiający będzie 
musiał ponieść na realizację zamówienia z uwzględnieniem podatków pośrednich  
i bezpośrednich, ubezpieczenia obowiązkowego (jeśli dotyczy) oraz ewentualnych 
upustów i rabatów. 

• Cenę netto, podatek od towarów i usług oraz cenę brutto należy wyszczególnić w 
odpowiednim miejscu w ofercie. 

• Cena podlegająca ocenie będzie to łączna cena brutto obejmująca wszystkie 
elementy wykonania zamówienia. 

• Cena oferty będzie stanowiła wartość umowy i będzie niezmienna w trakcie jej 
realizacji. 

• W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie jakiegokolwiek elementu 
Zamówienia określonego w Zapytaniu ofertowym, w tym w załącznikach, 
Wykonawcy nie będą przysługiwać względem Zamawiającego żadne roszczenia z 
powyższego tytułu a w szczególności roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie. 

• Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do drugiego 
miejsca po przecinku. 
 
 

VII. Opis sposobu przygotowania oferty:  
 
Oferta powinna być złożona na Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do niniejszego 
zapytania ofertowego) wraz z załącznikami wyszczególnionymi w jego treści, spójnymi z 
działem III. niniejszego zapytania ofertowego.  
Wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela 
Wykonawcy, tj. 

1. Wypełnionym i podpisanym Załącznikiem nr 2 
2. Wypełnionym i podpisanym Załącznikiem nr 3 
3. Podpisanym załącznikiem nr 5 – dotyczy osób fizycznych 
4. Podpisanym załącznikiem nr 6 
5. Podpisanym załącznikiem nr 7 
6. Podpisanym załącznikiem nr 9 
7. KRS lub CEiDG poświadczone za zgodność z oryginałem 
8. Parafowane na każdej zapisanej stronie. 

 
Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z dokumentu 
rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci 
kopii urzędowo poświadczonej za zgodność z oryginałem. 
 
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert wspólnych przez dwóch lub większą ilość 
oferentów (konsorcja). 
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Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w postępowaniu.  
Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych. 
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w języku polskim  
Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Oferent. 
Dokumenty muszą być złożone w oryginale w przypadku składania oferty osobiście lub 
pocztą/kurierem. Oferta musi być opatrzona datą.  
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych - rozpatrywane 
będą tylko oferty kompletne. Wszystkie kwoty należy podać w PLN oraz zaokrąglać do 2 
miejsc po przecinku. Stawki podatku VAT należy naliczyć zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Wykonawca powinien sporządzić ofertę podając cenę netto, należny podatek 
VAT i cenę brutto. 
 
Sposoby składania ofert: 

a) osobiście w biurze firmy: PPUH „PETER” Ewa Peter ul. Wrocławska 61 (w zamkniętej 
kopercie opisanej: Zapytanie ofertowe nr 5 / 2019 lub 

b) pocztą (listem poleconym) lub kurierem na adres firmy: „: PPUH „PETER” Ewa Peter 
ul. Wrocławska 61(w zamkniętej kopercie opisanej: Zapytanie ofertowe nr 5 / 2019  
 

Termin dostarczania ofert upływa w dniu: 19.06.2019 do godz 15:00 (decyduje data i 
godzina wpływu do Zamawiającego, a nie jej wysłanie). Wyznaczony termin dostarczenia 
ofert uwarunkowany jest pozytywną oceną prowadzonej inwestycji . Zamawiający zastrzega 
sobie prawo przesunięcia terminu dostarczenia oferty. 
 
W przypadku niejasności pytania do zapytania ofertowego należy składać tylko drogą 
poczty elektronicznej e-mail: epeter@poczta.onet.pl 
 
Osobą odpowiedzialną za udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień w zakresie  
zapytania ofertowego jest Pani Sabina Kozłowska  e-mail: epeter@poczta.onet.pl   
nr tel. 501 561 251 
 

VIII. Termin ważności oferty: minimum 60 dni od daty wystawienia oferty. 
 

IX. Kryteria oceny ofert: 
 
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria: 
 

kryteria oceny ofert Waga maksymalna liczba punktów 

Cena netto (C) 80 % 80 

Okres gwarancji (G) 20 % 20 

SUMA : 100 % 100 

 

Liczbę punktów (P), jaka zostanie przyznana ofercie , stanowi obliczona z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku suma punktów uzyskanych w każdym kryterium oceny ofert. 

                                                           

mailto:epeter@poczta.onet.pl
mailto:epeter@poczta.onet.pl
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   P = C + G 

gdzie : 

P – liczba punktów przyznana ocenianej ofercie łącznie za kryterium „Cena” i „Okres 
gwarancji”. 

C – liczba punktów za kryterium „Cena” przyznana ocenianej ofercie. 

G - liczba punktów za kryterium „Okres gwarancji” przyznana ocenianej ofercie. 

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyskała największą liczbę 
punktów (P). 

 

 

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium „Cena” oferty:  

punkty w ramach kryterium : „Cena” netto w PLN będą przyznawane wg następującej 
formuły:  

 
    C min 

C  = ----------------- x 80 ( PKT) 
                   C n 

gdzie: 
C min – cena najniższa netto spośród ocenianych ofert 
C r – cena netto oferty rozpatrywanej 
C  – ilość punktów przyznana ofercie w ramach kryterium „Cena „ netto w PLN 

 

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium „Okres gwarancji” oferty:  

punkty w ramach kryterium : „Okres gwarancji ” będą przyznawane wg następującej formuły:  
 

a)  0 pkt. – gwarancja 24 m-ce 
b) 10 pkt. – gwarancja 36 m-cy 
c) 20 pkt. – gwarancja 48 m-cy 

 
     

W oparciu o przyznaną punktację stworzona zostanie lista rankingowa ofert. W przypadku 
uzyskania takiej samej ilości punktów przez kilka ofert, o miejscu ofert na liście rankingowej 
zadecyduje termin ich złożenia (oferta złożona wcześniej znajdzie się wyżej na liście rankingowej). 
 
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów, w oparciu  
o ustalone wyżej kryteria i podpisze umowę z wybranym Wykonawcą o treści, która stanowi 
załącznik nr 4 do zapytania ofertowego. 
 
Punkty za każde kryterium będą obliczane do dwóch miejsc po przecinku. 
 
Ponadto Zamawiający przy dokonaniu wyboru Wykonawcy będzie kierował się elementarnymi 
zadaniami obowiązującymi na wspólnym jednolitym rynku europejskim, w tym m. In.: 
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• zasadą przejrzystości i jawności prowadzonego postępowania 

• zasady ochrony uczciwej konkurencji 

• zasadą swobodnego przepływu kapitału, towarów, dóbr i usług 

• zasadą niedyskryminacji i równego traktowania 
 

X. Informacja na temat zakresu wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia. 
 
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub 
kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się 
wzajemne powiązanie między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania 
zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego 
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy  
a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w 
linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 
Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez oferenta 
oświadczenia o braku występowania ww. powiązań zgodnie ze wzorem stanowiącym 
załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.  
 

XI. Rozstrzygnięcie/wybór oferty 

Rozstrzygnięcie procesu wyboru oferty odbędzie się w terminie do 3 dni roboczych od daty 
zakończenia terminu składania ofert. Wyniki rozstrzygnięcia wyboru oferty zostaną̨ 
opublikowane na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl. 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów za pomocą poczty 
elektronicznej wskazanej na formularzu oferty.  

Zamawiający podpisze z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza 
umowę wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania. Oferent 
przystępując do złożenia oferty akceptuje wzór umowy zakupu stanowiącej załącznik nr 4 do 
niniejszego zapytania ofertowego. W przypadku jeżeli Wykonawca, którego oferta została 
wybrana, nie podpisze umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający 
będzie uprawniony do wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od procedury wyboru oferenta, 
unieważnienia postępowania ofertowego, uznania, że postępowanie ofertowe nie dało 
rezultatu.  

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/


 

 

 

Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 

Tytuł projektu: Modernizacja istniejącej instalacji sortowania odpadów na terenie Zakładu Przetwarzania 

Odpadów PPUH „PETER” 

PPUH „PETER” Ewa Peter 
63-00 Kępno 
Ul. Wrocławska 61 
Tel. 62 782 48 35 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty bez jej rozpatrywania w przypadku 
niespełnienia warunków określonych w załączniku nr 5 albo zawierającej inne rozpoznane 
wady sprzeczne z podstawami prawa. 

W toku oceny ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferenta do 
uzupełnienia braków, korekty błędów lub wyjaśnień́ treści złożonych ofert, w tym 
dotyczących dokumentów, oświadczeń́ składanych na potwierdzenie warunków udziału w 
postępowaniu. W tym celu Zamawiający wyznaczy odpowiedni termin i zakres wymaganych 
korekt i/lub uzupełnień́. Nieuzupełnienie braków, niedokonanie korekty lub niezłożenie 
wyjaśnień w wyznaczonym terminie będzie skutkować́ odrzuceniem oferty. Zamawiający 
wezwanie do uzupełnienia braków prześle do oferenta drogą elektroniczną na adres poczty 
wskazany w ofercie. 

W związku z odrzuceniem oferty, uczestnikom postępowania (Oferentom) nie przysługuje 
żadne roszczenie względem Zamawiającego. 

Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej. Z tytułu odrzucenia oferty 
Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu. 

Zamawiający może unieważnić postępowanie w przypadkach określonych w ustawie – 
Prawo zamówień publicznych lub zmodyfikować treść zapytania ofertowego w szczególności 
ze względu na konieczność usunięcia wad zapytania, dostosowania zapytania do wymagań 
powszechnie obowiązującego prawa lub innych regulacji wiążących Zamawiającego, oraz o 
ile okaże się to konieczne do prawidłowej realizacji Projektu lub przedmiotu zapytania 
(szczególności ze względu na należytą jakość wykonania przedmiotu zapytania oraz jego 
zgodność z celami Projektu).  
Informacja o unieważnieniu postępowania lub zmianie treści zapytania ofertowego zostanie 
zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego, znajdującej się pod adresem: 
www.peter-kepno.pl, a także na stronie https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl. W przypadku 
modyfikacji treści zapytania termin składania ofert zostanie przedłużony. 
O unieważnieniu postępowania lub zmianie treści zapytania ofertowego zostaną 
poinformowane podmioty, od których Zamawiający otrzymał już ofertę. 
 

XII. Warunki dokonania zmiany umowy:  
 
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 
przedmiotu umowy. 
Zamawiający określa następujące okoliczności, które mogą̨ powodować́ konieczność́ 
wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty: 

• gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy 
okoliczność́ w szczególności prawna, ekonomiczna, techniczna lub wystąpi siła 
wyższa, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem 
możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z zamówieniem, 

• zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu 
umowy, 

• wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy. 
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XIII. Sposób udzielenia informacji i wyjaśnień 

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela Pani Sabina Kozłowska 
kontakt Tel. 62 782-48-35; e-mail: epeter@poczta.onet.pl 
 
 
Załączniki do zapytania ofertowego: 

• Formularz oferty – stanowiący załącznik nr 1 

• Oświadczenie o braku występowania powiązań – stanowiące załącznik nr 2 

• Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – stanowiące 
załącznik nr 3 

• Wzór umowy – stanowiący załącznik nr 4 

• Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (dotyczy 
oferentów będących osobami fizycznymi) – stanowiący załącznik nr 5 

• Oświadczenie o wykonaniu obowiązków wynikających z RODO – stanowiący 
załącznik nr 6 

• Klauzula informacyjna RODO – stanowiący załącznik nr 7 

• Specyfikacja techniczna – stanowiąca załącznik nr 8  

• Wykaz dostarczonego sprzętu – stanowiący załącznik nr 9  
 
 
 
 
 
                 EWA PETER 

_____________________________________________ 
(podpis i pieczęć Zamawiającego) 

mailto:epeter@poczta.onet.pl

